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KUSTMILJÖNS FRAMTID

Västra Götalands län
Kusten och skärgården
från Idefjorden till Tistlarna
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Stockholms skärgård utgör
en kontrast till Göteborgs
och Bohusläns på många
sätt i topografi, klimat,
vegetati,on, mark- och vattenanvändning, men i ytterskärgården är kargheten och
utsattheten densamma.
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Tätorterna ligger därför som
stödpunkter i ett pärlband
nära havet och dess resurser.
Klimatet utsätter kusten för
hård vind och stora vattenståndsvariationer.
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Lysekils tätort markerar det område
i Saltö fjord där musselodlingar sätts
ut för att kompensera kväverening i
Lysekils reningsverk.
Odlingsområdena täcker en yta
som motsvarar ca 30 fotbollsplaner.
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antal områden där Sucozomaforskare tillsammans med krabbfiskare
i projektet Västkustkrabban undersökt krabbeståndens täthet och
krabbornas vandringar, ett arbete
som fortsätter framöver. Träslövsläge är centrum för verksamheten.
Krabbfiskarna drar nytta av
projektresultaten, t.ex. granskas
krabbornas kvalitet med en genomlysningsapparat, så att krabbor med
litet köttinnehåll kan släppas tillbaka
i havet.
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Gräns för kustvattenområdet enligt
EU:s ramdirektiv för vatten. Gränsen
ligger en sjömil, 1 852 m, utanför
baslinjen.
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I Stockholms län och Uppsala län tilllämpar länsstyrelser och kommuner
Sucozomarekommendationer vid
skydd och skötsel av lek- och uppväxtområden för sötvattenfiskar.
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• Öland

en sjömil, 1 852 m, utanför
baslinjen.

I Värmdö kommun har Sucozomas arbete lett till en bedöm ning av skyddade grunda havsvikars
naturvärden, som underlag för den
kommunla planeringen.

• De gröna punkterna visar läget av viktiga
rekryteringsområden med 17 skyddade vikar i Stockholms län där Sucozoma bidragit
med underlag till Länsstyrelsen beslut om
fiskeförbud under fiskens lektid.
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I Östergötlands och
Smålands skärgårdar
startar våren 2005
ett försök med lokal
fiskeriförvaltning,
i vilket Sucozomas
Visby
resultat kommer
Gotland
att tillämpas.
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Gräns för
Himmerfjärdens
avrinningsområde

•

Södertälje

enligt EU:s ramdirektiv
←det
för vatten. Gränsen ligger

I Kalmarsund och
på Ölands östsida
pågår ett flertal försök att restaurera
rekryteringsområden
för sötvattenfiskar. Länsstyrelsen leder
arbetet som i stor utsträckning baseras
på Sucozomas forskning.

Fårö

Skyddszon med fiskeförbud 1/10 - 31/12
Restaurerade områden
År 2004 hade Gotland
22 fredningsområden för
havsöring. Av dessa är 12
helt nya och vårdas enligt
Sucozomas rekommendationer som också lett till
att alla äldre fredningsområden utökats. Ytterligare 10 vattendrag kommer att fredas under 2005.
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Utbredningen av skärgården i Stockholms län
medför en förvaltning av ett
omfattande kustvattenområde,
enligt EU:s ramdirektiv för vatten,
jämfört med förhållandena för skärgården i Västra Götalands län.
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På flikarnas insida visas gränsen för
kustvattenområdet och i övrigt förhållanden knutna till Sucozomas programresultat.
Du kan ha flikarna utvikta under läsningen.
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KUSTMILJÖNS FRAMTID
berättar om
● hur vi skrämmer sälar och fångar lax
i redskap som inte sälar kan ta sig in i,
fångar skaldjur och förvaltar kustfisken
med hjälp av DNA analys och lokal hushållning
● hur musselodling renar övergödda
vatten och återför näring till oss i musselsoppan, foder till hönsen och gödning till
jordbruket
● hur algblomningar kan minskas
genom att kväve tas bort i reningsverken
● hur vi kan delta i förvaltningen och
planeringen av kustens resurser och förbättra vattenmiljön för fisken och badet
● hur vi kan förvalta kustresurserna
på ett hållbart sätt så att våra barn och
barnbarn också får nytta och glädje av
dem
KUSTMILJÖNS FRAMTID
är en del i rapportringen av erfarenheter
och reslutat från det tvärvetenskapliga
forskningsprogrammet SUCOZOMA,
Sustainable Coastal Zone Management,
bärkraftig förvaltning av kustresurser.
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning,
MISTRA, har finansierat programmet.

SUCOZOMA

Sustainable Coastal Zone Management
Bärkraftig förvaltning av kustresurser

MISTRA BYGGER BROAR
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning,
Mistra, stödjer forskning av strategisk
betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling.
Mistra investerar i forskargrupper
som i samverkan med användare bidrar
till att lösa viktiga miljöproblem.
Mistras program följer inte diciplingränser, och forskningsresultaten ska
komma till praktisk användning inom
företag, förvaltningar och frivilligorganisationer.
Mistra har de senare åren finansierat ett tjugotal stora program, som vart
och ett pågår mellan sex och åtta år.
Alla programmen strävar efter att bygga
broar, både mellan olika dicipliner och
mellan forskning och användarna.
Strategin är att kapitalet ska göra
nytta tre gånger genom
● starka forskarmiljöer som skapar
användarvärde
● egen kapitalförvalting för hållbar
utveckling
● aktiv kommunikation för att göra
resultaten kända.
www.mistra.org

